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João Bosco e Vinícius e Roupa Nova são as grandes
atrações da Festa da Cidade de Borda da Mata

Confira as demais atrações na
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Prefeito de Senador José Bento
reivindica recursos para
construção da sede do CRAS
na Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
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Bispo Dom Marco Aurélio é
homenageado em Tocos do Moji

Bispo Dom Marco
Aurélio e Pároco de
Tocos do Moji, José
Aparecido na Festa
do Sagrado Coração
de Jesus
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B o m Re po us o  re a l i zará
Conferência de Assistência
S o c i a l   n o  d i a  0 2  d e
agosto na Câmara Municipal

Página 4

Setor de
fisioterapia

municipal de
 Borda da Mata

é equipado e
torna-se

referência na
região

Paciente Cícero Batista
Página 3

Incêndio em casa no bairro
São Judas Tadeu em Borda

da Mata mata pai e filho

Casa incendiada
no bairro São

Judas Tadeu
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Um novo Centro Municipal de Educação Infantil nos mesmos moldes do
Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos será construído em Borda da
Mata. A destinação de recursos é proveniente de Emenda Parlamentar ao
Orçamento Geral da União do Deputado Federal Odair Cunha. A creche faz
parte do Programa Proinfância.

Borda da Mata vai
construir um novo Cemei

Ajude-nos a
reconstruir a

história de Bom
Repouso
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

Na edição passada, por equívoco do jornal Tribuna Popular, as fotos do Escritor Sérgio Roberto
Costa que deu  Palestra sobre  “Gêneros Textuais” em Bom Repouso não foram publicadas. Peço

desculpas ao Escritor e aos responsáveis pela organização da palestra, mas nesta edição estou
publicando as fotos, onde mostra a grande participação dos educadores de Bom Repouso.

Teço dos Homens – Distrito do Sertãozinho
Borda da Mata

O terço dos homens do Distrito do Sertãozinho, cujo nome é: Maria Esposa do Espírito Santo está sendo
 muito elogiado na Comunidade Católica do Sul de Minas. Além da oração que é feita aos domingos no

distrito, há ainda ações sociais feitas pelos participantes. Também, os integrantes participaram
do Arraial Sertanejo em Borda da Mata no dia 09 de junho, onde eles rezaram o terço em praça pública.

As fotos acima mostram os participantes do Terço e suas ações no Sertãozinho.

Diretoria da 142ª Subseção
da OAB/MG de Borda da
Mata discute revitalização
e a m p l i a ç ã o  d a  sa l a
d o s a d v o g a d o s c o m
D i r i g en t e  Sec c i o n a l

A secretária-geral da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Minas
Gerais, Dra. Helena Delamonica, esteve
no dia  07 de junho, na sala da OAB de
Borda da Mata, situada dentro do Fórum
local. Durante a visita institucional, ela
realizou reunião de trabalho, sendo que
fo ram pautados assuntos
administrativos e de interesse da classe.

Reunida com os diretores da Subseção
de Borda da Mata, foram ajustadas
diretrizes futuras a fim de encontrar
soluções às questões levantadas, bem
como aos eventuais assuntos que
possam surgir.

Também na ocasião, deliberou-se
acerca do projeto de revitalização e
ampliação da sala dos advogados
instalada no Fórum Mário Martins nesta
Comarca, tendo a Seccional Mineira
externado apoio incondicional  à

concretização da mencionada
reivindicação.

Estiveram presentes à reunião a vice-
presidente da Comissão de Bioética e
Biodireito da OAB/MG, Dra. Alessandra
Rodrigues; o Juiz da Comarca, Dr. Hélio
Walter de Araújo Júnior; o Presidente da
Subseção de Borda da Mata, Dr. João
Paulo Coutinho de Moraes; o Vice-
presidente, Dr. João Carlos de Rezende
Sáber; a Secretária-geral, Dra. Daniela
Leone Carvalho; o Presidente da OAB
Jovem local, Dr. Jean Carlos de Carvalho
Santucci; o Delegado local da CAA-
OAB/MG, Dr. Jonas Paulino Rodrigues
Júnior; os advogados militantes, Dr. José
Epaminondas da Silva; e Dra.
Francismary Moreira da Silva; além do
primeiro Presidente e idealizador da
Subseção Dr. Gustavo Dantas de Melo.

A DIRETORIA.

Diretoria da 142ª Subseção da OAB e Advogados

Aberta em Pouso Alegre a fase do
“Encontro Técnico O Tribunal

de Contas e os Municípios”
Começou no dia 13 de junho, em Pouso

Alegre, o “Encontro Técnico: o Tribunal
de Contas e os Municípios”, que dá
início à fase do evento programada para
o interior do Estado. Mais de 280
pessoas compareceram à cerimônia de
abertura, realizada nas dependências da
Câmara Municipal de Pouso Alegre. Nos
dias 13 e 14, representantes de 117
cidades da região participaram de várias
atividades de capacitação dentro do
tema “Planejamento e controle em favor
do desenvolvimento local”.

Na abertura do  evento, o Vice-
Presidente do TCEMG, Conselheiro
Sebastião Helvecio, falou sobre a
importância do desenvolvimento local,
destacando a função pedagógica do
Tribunal de Contas “no sentido de
mostrar como o jurisdicionado pode se
preparar para atender aos requisitos da
Lei 123/06”, a Lei Geral das Micro e

P e q u e n a s
Empresas.

Várias autoridades participaram do
evento, além do Conselheiro Vice-
Presidente do Tribunal de Contas,
Sebastião Helvécio, servidores das
cidades de Borda da Mata, Bom
Repouso, Tocos do Moji, Senador José
Bento e o Chefe de Gabinete no Tribunal
de Contas, o bordamatense Fabiany
Cobra.

Realizado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, em parceria com
a Assembleia Legislativa de MG, a
Associação Mineira de Municípios e o
Sebrae, o Encontro Técnico começou por
Belo Horizonte, nos dias 05 e 06 de junho.
Depois de Pouso Alegre, a programação
do interior prossegue em outras seis
cidades mineiras: Pirapora, Juiz de Fora,
Teófilo Otoni, Uberaba, Ipatinga e Unaí,
reunindo participantes dos 853
municípios mineiros, distribuídos por
macrorregiões. O objetivo é capacitar
todos os prefeitos, vereadores,
contadores, controladores internos,
procuradores, chefes de gabinete e
servidores públicos, pensando no
desenvolvimento das regiões mineiras.

Conselheiro Sebastião Helvécio na abertura do evento e abaixo, com
Rene Lage e os bordamatenses Fabiany Cobra e Lucas Totti

Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei
bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos
perseguem. Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos

céus(Mateus, 5. 44)
A Coordenadora da Escola Municipal Antonio Marques da Silva, Ivone

de Cássia Fernandes Oliveira, a ex diretora Damaris de Oliveira Silva,
os ex vereadores, Anilton Pereira da Silva; Valdir Gomes Bonifácio; o
vereador Antonio Albano Martins; a vereadora Magali das Graças
Ribeiro; o Pastor da Igreja Quandriangulor, Jair Miguel Franco; a Equipe
de Saúde da Família do bairro Santa Cruz; os Conselheiros Tutelares;
a Associação Comercial; o Departamento Municipal de Assistência
Social; os Funcionários do  Fórum;  a Secretária de Saúde, Nádia de
Pádua; o jornal Tribuna Popular; o advogado, Dr. Silvio Pedro Rodrigues;
a ex-vereadora Cidinha Costa e Rubens Michel Fanis da Pastelaria
Tia Lourdes parabenizam  Jair Benedito de Souza, comissário de menores
do Bairro Santa Cruz pelo seu aniversário, ocorrido no dia 05 de junho e
desejam a ele muita saúde, paz e que continue sendo essa pessoa
prestativa e iluminada por Deus.

 Parabéns!!!

Aniversário
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Dr. Jorge Luiz de Carvalho Mello
CRM MG - 42903

CONSULTÓRIO
Clínica Médica Integrada do Lar

Irmã Maria Augusta - HGARM
Avenida Lauro Megale, 600 - Borda da Mata - MG

Clínica Médica e Geriatria

TELEFONE: 3445-1037

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Setor de fisioterapia municipal
de Borda da Mata é equipado e

torna-se referência na região

Paciente Cícero Batista

Paciente Jânio Morais Paciente Maria Madalena

Paciente Ralfh Augusto

Paciente Cícero Batista

Jânio  Moraes, de 38  anos, faz
fisioterapia por conta de um acidente em
que levou um tiro na região da coluna
cervical, após uma discussão no
trânsito, há 15 anos, em São Paulo. Ele
conta que no início ficou sem andar,
entre a vida e a morte. O tratamento de
reabilitação iniciou na capital paulista,
cidade em que o paciente residia. Após
sua vinda para Borda da Mata, reiniciou
a fisioterapia no  centro de saúde
Municipal Benedito Cobra Neto, onde é
atendido com freqüência cerca de duas
vezes por semana há aproximadamente
três meses, para ele a melhora é nítida
“senti a diferença no tratamento com o
equipamento novo que trabalha o corpo
todo”.

O equipamento que Jânio se refere é a
chair, um dos aparelhos que o setor de
fisio terapia municipal  recebeu
recentemente. Os equipamentos
recebidos são cadeira chair, cadilac,
barril, escada de canto, mocho, oxímetro,
TENS, ul trasson terapêut ico  e
bandagem funcional. Além destes, a
fisio terapia conta com bolas
terapêuticas, rolos neurológicos, tábua
para alongamento  de MMII, faixas
elásticas para alongamentos, halteres,
caneleiras, bicicleta ergométrica, cama
elástica, tablado, balance disc, tábua de
equilíbrio, paralela. Poucas prefeituras
têm um setor de fisioterapia equipado
como o de Borda da Mata; isto torna o
atendimento mais digno no município.
Duas fisioterapeutas coordenam as
atividades de reabilitação dos pacientes.
De acordo com a fisioterapeuta Ariane
Ester Silva Amaro, “nossa função é
tornar o paciente independente, visando
à qualidade de vida”, para isso os
tratamentos são individualizados para
que o resultado seja notado.

Segundo a fisioterapeuta Ana Paula
de Oliveira Borges, para que todos os

pacientes pudessem receber
atendimentos sem gerar longo tempo em
lista de espera, fo i necessário  a
elaboração  de um protoco lo de
atendimento, sendo este, embasado na
legislação do CREFITO (conselho de
classe da categoria) e nas leis/princípios
do SUS. Após aprovação pelo Conselho
Municipal de Saúde, o  protoco lo
começou a ser aplicado. Anteriormente,
pacientes neu rológicos recebiam
tratamentos contínuos, alguns ficando
anos em atendimento, o que acarretava
longas l istas de espera, chegando
alguns pacientes aguardar até um ano
para ser atendido. O tratamento acabava
sendo para um grupo seletivo. Hoje há
uma rotatividade no atendimento, são
feitas 10 sessões para pacientes
ortopédicos e 20 sessões para pacientes
com lesões neurológicas agudas. De
acordo com a evolução no tratamento, o
paciente pode retornar à fisioterapia
após o atendimento de pessoas que já
aguardavam na fila. Ressalta-se que são
realizadas triagem dos pacientes com
objet ivo de averiguar o grau de
necessidade para iniciar o tratamento,
como por exemplo, o paciente com
lombalgia poderá aguardar mais tempo
em relação ao paciente com fratura.

Ralph Augusto de Jesus realizou 10
sessões por conta de uma hérnia de
disco. Após realizar exercícios no cadilac
e também receber orientações sobre
boas maneiras posturais, o rapaz afirmou
que foi possível notar a melhora nos
movimentos e no desconforto em que
sentia na coluna.  “A disciplina adquirida
nas sessões me levou a mudar os
hábitos do dia a dia, aprendi a maneira
correta de como me levantar, abaixar e
amarrar o cadarço e isto mudou a minha
vida”. A fisio terapeuta Ana Pau la
completa que preza pela qualidade no
atendimento , para tal,  realiza um

atendimento individualizado, e passa
orientações posturais e de exercícios
para que o paciente possa mudar seus
hábitos, diminuindo sobrecargas
articulares, e assim ter uma melhor
qualidade de vida, sem recidivas no
quadro álgico.

Dona Maria Madalena vem do Cervo
duas vezes por semana para tratar o
punho fraturado em uma queda. “Na
época do acidente, fiquei até sem andar,
po rque além de quebrar o  punho,
machuquei a perna, hoje já consigo fazer
de tudo” afirma a senhora fazendo
movimentos com o braço fraturado.

O paciente Cícero Francisco Batista,
63 anos, com quadro de DPOC (doença
pulmonar obstrutiva crônica), é um
paciente que segundo Ana Paula precisa
de acompanhamento constante, para
manter uma melhor qualidade de vida,
mas mesmo assim, obedece ao protocolo
de atendimento, porém, retorna com

freqüência aos atendimentos. Cícero
afirma que não tinha condições de andar
10 metros antes do tratamento “faço uma
comparação com o período em que fico
sem acompanhamento fisioterapêutico
e quando faço as sessões, a melhora é
muito grande.”

Os pacientes entrevistados
demonstraram grande satisfação com o
atendimento prestado pelo setor de
fisioterapia, principalmente, após a
aquisição dos últimos equipamentos. O
senhor Cícero é um dos pacientes que
acompanhou a evolução no setor de
fisio terapia. “Quando  iniciei  o
tratamento tinha somente as mãos da
doutora, faltavam recursos, por isso,
tinha que realizar o tratamento em Pouso
Alegre. Há um ano e meio retornei para
cá. Percebo que está cada vez mais
equipado. Também acho um diferencial
porque a fisioterapeuta me acompanha
o tempo todo”.

Segundo Ana Paula, que há 13 anos
trabalha no setor, algumas mudanças
ainda são necessárias, “como a
seto rização  do serviço, para
conseguirmos atender a todas as
especialidades. Também um trabalho de
prevenção nas escolas, empresas, o que
é difícil de ser realizado devido à grande
demanda de pacientes para ser atendidos
a nível ambulatorial.”

As fisioterapeutas afirmam que ainda
há necessidade de algumas mudanças,
principalmente, com relação à lista de
espera, porém, os atendimentos podem
ser comparados a de serviços
particulares de primeira qualidade.
“Temos equipamentos e materiais que
muitas clínicas não disponibilizam”.
Buscamos sempre nos atualizar.
Recentemente, realizamos um curso, em
Pouso Alegre, para adaptarmos o uso dos
equipamentos (cadilac, chair, barrel) para
pacientes ortopédicos e neurológicos.

As Atitudes
Constroem

 a Nossa História!
“São as atitudes que

 escrevem a nossa
história,

 e não nossas
expectativas”.

O pensamento do sucesso começa
com ideias, sonhos, atitudes, educação
e planejamento. Tem muita gente que
defende a ideia de que para alcançar o
sucesso profissional basta querer e
querer intensamente.

E esta, provavelmente, será a
primeira atitude de um vencedor. Mas
de nada vai adiantar desejar, se os
planos não saírem do papel.

Grandes ideias nascem e morrem
todos os dias por falta de um plano de
ação  que dê sustentação ao
pensamento. São as atitudes que
escrevem a nossa história, e não nossas
expectativas.

Mui tos dos que fazem sucesso
afirmam todos os dias que não ficam
esperando ele bater em sua porta.

Gosto  mui to desta afi rmação
“Enquanto alguns sonham com o
sucesso, nós acordamos cedo para fazê-
lo”. Ninguém chega ao topo por um
golpe de sorte.

Foi-se o tempo  que um currículo
recheado de excelentes universidades

e MBAs eram certeza de boa colocação
profissional.

Não faltam exemplos hoje de pessoas
com cursos, digamos aqui, apenas
razoáveis, que conseguiram encontrar
o caminho do sucesso até com mais
solidez do que outros que vieram de
grandes escolas. Não há crítica aqui ao
conhecimento ou a qualidade real das
grandes escolas, mas sim a atitude do
ser humano ou a falta dela, a diferença
está nas decisões e na postura que a
pessoa toma em sua vida.

A maio r carência no  mundo
profissional não é de conhecimento e
sim de atitude. As pessoas sabem 90%
o que tem que fazer, mas não fazem.
Também existem outros ingredientes
para se atingir o topo. As pessoas
costumam encarar a vida profissional

separada da vida pessoal, como se isso
fosse possível!

Essa é uma visão de curto alcance
porque não se pode desenvolver alguém
pela metade. São alguns pontos
estratégicos a questionar: 1. Onde se
está?  2. Onde se quer chegar? e 3. O
que se está fazendo para chegar lá?

O ser humano é o animal mais frágil
do planeta. Ele só consegue ter força
quando se une aos seus pares. Essa é
uma visão filosófica, mas também muito
utilitária.

É por essa e  por outras que as
empresas programam as suas
convenções e nós os profissionais
somos chamados para re alizar
palestras que proporcionem reflexão
maior sobre o tema da convenção.

Mas é preciso sair do discurso para
a ação. Não basta apenas trocar cartões.
É necessário  cul tivar amizades e
estabelecer vínculos. Não basta rezar,
orar... É preciso ir ao encontro de Deus!

E quando você estiver no topo, lembre-
se desta frase: “Seja simpático com as
pessoas à medida que você for
subindo, porque você encontrará com
elas à medida que descer”. Ou seja,
humildade não faz mal a ninguém!

Pense nisso, um forte abraço e esteja
com Deus!

Gilclér Regina

ANUNCIE AQUI
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Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

Departamento de Assistência Social e CRAS
de Tocos do Moji realizam Campanha de

Conscientização sobre Violência contra o Idoso
No dia 15  de

junho, Dia Mundial
de Combate a
Violência o Idoso,
o Departamento de
Assistência Social,
juntamente com o
CRAS(Centro  de
Referência de
Assistência Social)
de Tocos do Moji,
realizaram uma
campanha de
co ns ci ent iz aç ão
nas esco las
municipais e
e s t a d u a l ,
o rientando  os
estudantes sobre
como combater e
denunciar  esse
tipo de violência
contra essas
pessoas que
certamente muito
contribuíram para o
desenvo lvimento
da sociedade. Campanha nas escolas de Tocos do Moji

Bom Repouso realizará Conferência de Assistência Social  no dia 02 de
agosto na Câmara Municipal
As Conferências de Assistência Social são espaços de debate

coletivo que oportunizam a participação social mais representativa
das diferentes organizações da sociedade civil, que representam os

usuários, trabalhadores e as entidades de assistência social,
bem como o segmento governamental da área.

Sendo assim a Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social
juntamente com o Prefeito Municipal
convoca a VIII Conferência da
Assistência Social de Bom Repouso a
ser realizada no dia 02 de agosto de 2013
na Câmara Municipal  onde será
abordado o tema “Gestão  e
Financiamento na Efetivação do Sistema
Único de
Assistência Social -
SUAS”

A Lógica de
financiamento do
S U A S :
cofinanciamento
partilhado entre a
União, os Estados,
o Distrito Federal e
os Municípios por
meio de
t r a n s f e r ê n c i a s
regulares e automáticas entre os Fundos
de Assistência Social, observando-se a
obrigatoriedade da destinação  e
alocação de recursos próprios pelos
respect ivos entes. O processo
orçamentário e a articulação com os
instrumentos de gestão do SUAS (Plano
Plu rianual-PPA, Lei  de Diretrizes

Orçamentárias-LDO, Lei Orçamentária
Anual-LOA, Planos de Assistência So-
cial e Relatórios de Gestão e Fundos). O
SUAS e o novo decreto do FNAS.
Instituição, regulamentação e gestão
dos Fundos de Assistência Social,
aplicação de recursos e a prestação de
contas.

Lei de Responsabilidade Fiscal e a
contratação  de
servidores públicos. A
Lei  8.742/93 e a
obrigatoriedade do
repasse de recursos
para pagamento de
pessoal. O Índice de
G e s t ã o
Descentralizado  do
SUAS(IGD Suas) e o
Índice de Gestão
Descentralizado  do
PBF (IGD PBF) como

instrumento para o aprimoramento da
gestão.

O exercício do controle social no
acompanhamento e fiscalização do
cumprimento  das competências e
responsabilidades de cada ente federado
no SUAS. A participação social no curso
do planejamento orçamentário.

Prefeito de Senador José Bento
reivindica recursos para

construção da sede do CRAS
na Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social

No dias 19 e 20 de junho, o prefeito de
Senador José Bento esteve  em Belo
Horizonte em busca de mais recursos
para o seu município. Entre tantas
reuniões com lideranças políticas,
destaca-se a reunião que ele teve com a
Chefe de Gabinete na Secretaria de
Estado de Desenvolvimento

Social(SEDESE) reivindicando recursos
para construção de um prédio próprio
para a sede do CRAS. Para isso, ele levou
em mãos os projetos desenvolvidos pelo
Centro de Referência de Assistência So-
cial,  comprovando que o CRAS de
Senador José Bento se enquadra entre
os mais atuantes do Sul de Minas.

Prefeito Flávio na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Bispo Dom Marco Aurélio é
homenageado em Tocos do Moji

Aconteceu nos dias 07, 08 e 09 de
junho em Tocos do Moji, a Festa do
Sagrado Coração de Jesus, promovida
pela Paróquia da cidade. Na parte
religiosa, teve a ilustre presença do Bispo
Dom Marco Aurélio, que já foi Vigário
Paroquial em Tocos do Moji, por volta
do ano 2000, além é claro, do Pároco Pe.
José Aparecido.

Também teve a parte social da festa
que contou com algumas atrações

musicais, como no dia 07, o cantor Adriano
Costa, encantou os presentes com suas
belas canções e no dia 08, houve a
apresentação da Banda Alfa.

Na ocasião, o prefeito de Tocos do Moji,
Toninho Rodrigues  e o vice Zé Armando
prestaram uma homenagem entregando-lhe
um Cartão de Prata ao Bispo Dom Marco
Aurélio. O cartão continha os seguintes
dizeres: “ O Prefeito Municipal Antonio
Rodrigues da Silva e Vice-prefeito, José

Armando Pereira, prestam homenagem ao
Bispo Diocesano Dom Marco Aurélio
Gubiotti, da Diocese de Itabira-Frabiciano,
pela sua Ordenação Episcopal e pelos
relevantes serviços prestados em nossa
comunidade, como Vigário Paroquial. Tocos
do Moji, 08 de junho de 2013.

Antonio Rodrigues da Silva –
Prefeito Municipal

José Armando Pereira –
Vice-Prefeito Municipal”

Dom Marco
Aurélio e Pe. José

Aparecido

Shows da parte
social da festa

Ajude-nos a reconstruir a
história de Bom Repouso

Amigos e amigas de Bom Repouso, estou juntando fotos antigas de
nosso Município. Gostaria de pedir a vocês que possuem em suas casas

alguma foto, que me envie ou leve até a Prefeitura. O trabalho de
digitalização será feito por mim. Vamos juntos resgatar nossa história.

Desde já agradeço a consideração e carinho.
Alessandro Crispim Andrade - Chefe da Seção de

 Turismo Esporte Lazer e Cultura.
Aqui estão algumas fotos enviadas por amigos e amigas:

Fotos antigas
de Bom
Repouso

Vigilância sanitária de
Senador José Bento
informa sobre venda
 de produtos caseiros

sem rótulos

Senhores produtores e comerciantes
de alimentos caseiros de Senador José
Bento, seguindo as orientações do
I.M.A. (Instituto Mineiro Agropecuário)
e Legislação Estadual (Lei nº 11812 de
23/09/2005), não será permitida a venda
de produtos caseiros sem rótulos para a

população. A partir deste comunicado
serão apreendidos pela a Vigilância
Sanitár ia todas as mercadorias
encontradas a venda sem rótulos e quem
estiver comercializando está passível de
multas.

Vigilância Municipal Sanitária

Creche Madre Teresa de Saldanha
 de Borda da Mata desenvolve projeto

de música com as crianças
Durante pouco mais de um mês,

de 02 /05  a 14 /06, as cr ianças da
Creche Madre Teresa de Saldanha
part iciparam do Pro jeto  Música,
quando a s  p r o f e s s o r a s

de s e n vo l ve r a m  a t i v i da de s  e
brincadeiras envo lvendo  os eixos
que no rteiam a Educação  Infant il .

N o  de c o r r e r  d o  p r o j e t o ,  a s
c r i a nç a s  a s s i s t i r a m  a

apresentação  do  co ral  infant i l  da
Ig r e j a  P r e s b i t e r i a na
Independente de  Borda da  Mata
e  de  u m  g r u po  de  r a pa z e s  do
bairro  Santa Cruz.

Projeto de Música na Creche Madre Teresa de Saldanha

“A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende.”
Arthur Schopenhauer
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com

quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na

Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

          3445-5000  - Cervo

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Ata da Audiência Pública do primeiro
quadrimestre de dois mil e treze, em

atendimento ao parágrafo quarto do artigo
nono e parágrafo primeiro do artigo

 primeiro da Lei Complementar nº101/2000.
Aos trinta e um dias do mês de Maio do

ano de dois mil e treze, no Auditório da
Câmara Municipal de Tocos do Moji
realizou-se a audiência pública do primeiro
quadrimestre de dois mil e treze às dezesseis
horas, estando presente a população de
Tocos do Moji. Abrindo a sessão , o
contador da prefeitura, Sr André Luiz da
Rosa reforçou que o objetivo da audiência,
segundo a LRF( Lei de Responsabilidade
Fiscal) é demonstrar os resultados primários
e nominal estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias (LDO). Após o chefe de
Saúde, Antonio Jacinto da Silva abordou
sobre assuntos relacionados ao
Departamento de Saúde do Município como
números de viagens, consultas com

convênio CISAMESP, consultas em outras clínicas em geral e os atendimentos da Unidade Básica de Saúde. Também
abordou sobre os gastos com medicamentos e exames laboratoriais. A palavra voltou ao contador André Luiz da Rosa
que apresentou os números das receitas previstas para o ano e o realizado no quadrimestre em questão. Foi abordado
sobre as despesas previstas para o exercício atual do ano de dois mil e treze e as realizadas no quadrimestre que  foi
de dois milhões, quinhentos mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos. Os gastos com folha de
pagamento atingiu a quantia de quatro milhões, vinte e três mil, cento e vinte e seis reais e setenta e três centavos nos
últimos doze meses. Após abordou as despesas com manutenção e desenvolvimento do Ensino que foi num total de
seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos (24,67%). O total de receitas
do FUNDEB foi no total de quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinqüenta e seis centavos,
sendo utilizados com receitas do magistério o total de Duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais
e vinte e nove centavos (61,49%). As despesas
com ações do serviço de saúde teve um total de
quinhentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e
quarenta e um reais e dezoito centavos (19,88%).
Os resultados primários foi quatrocentos e
noventa e sete mil, quinhentos e setenta e três
reais e noventa e dois centavos para uma meta
de sessenta e nove mil reais. O resultado nomi-
nal foi de seiscentos e quarenta e sete mil,
oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e
oito centavos negativos para uma meta de
quarenta mil e novecentos reais negativos.

Nada mais havendo a tratar, eu Gabriele Cécilia
Pereira lavrei a presente ata que será lida e
assinada por todos. Tocos do Moji, trinta e um
de maio de dois mil e treze.

Polícia Militar prende no Distrito do
Cervo autor de vários furtos na região

No dia 15 de Junho, a PM da cidade de BORDA DA MATA recebeu informações
através do 190 que o cidadão C. A. L. S., encontrava-se em um laticínio no Distrito do
Cervo, sendo o mesmo autor de vários furtos ocorrido naquele bairro. Imediatamente
a PM deslocou até o local onde após surpreender o autor no local e durante abordagem,
constatou que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Mediante aos fatos, foi
dada voz de prisão e apresentado na delegacia de Polícia em Borda da Mata.
Homem de 42 anos deixa moto com chave no contato

ao visitar sua mãe por dez minutos e ela é furtada
No dia 17 de Junho a PM da cidade de BORDA DA MATA/MG foi acionada pelo

Sr. A.M. P., 42 anos, o qual informou que estacionou o veículo motocicleta marca
Yamaha YBR 125, de cor prata placa DHL3714/Campinas na Rua José Luiz Moreira nº
185, bairro Nossa Senhora Aparecida, por volta das 21h30 e permaneceu por cerca de
10 minutos no interior da residência de sua genitora, porém deixou a chave no
contato e ao retornar a mesma não foi localizada.  De posse das informações foi
acionado plano cerco/bloqueio, o rastreamento continua no intuito de localizá-la
porém até o momento sem êxito em localizar o veiculo.
Quem tiver qualquer informação a respeito do caso, favor entrar em contato com
a PM local para que possamos ajudar a vítima a localizar seu veículo.

Incêndio em casa no bairro São
Judas Tadeu mata duas pessoas

No dia 21 de Junho, a PM da cidade de BORDA DA MATA foi acionada, via 190,
onde foi passada a informação de que havia uma residência situada na RUA DUQUE
DE CAXIAS 484, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU em chamas. Chegando ao local a
PM deparou com a residência em questão tomada pelas chamas sendo realizado uma
verificação externa onde não foi localizado nenhuma vítima. Com apoio de vizinhos
a PM iniciou a contenção do fogo sendo debelado totalmente somente com a chegada
do Corpo de Bombeiros. Durante a verificação interna da residência foram encontrados
os corpos de duas vítimas, sendo a vítima L. S. G. localizada na sala e a outra, A.M. G.,
localizada no quarto. O local foi isolado até a chegada da perícia de plantão que após
realizar os serviços de praxe liberou os corpos para a funerária de plantão.

Casa que foi
incendiada e

bombeiro
contendo o

incêndio

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!
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  Proposição de Lei nº 011/2013
“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados os cargos de provimento em comissão discriminados no Anexo I e as funções de confiança

discriminadas no Anexo II ambos dessa Lei.
Art.2º - Ficam criados os níveis de vencimento dos cargos em comissão e gratificação das funções de confiança

conforme Anexo III dessa Lei.
Art.3º - Ficam definidas as atribuições dos cargos em comissão e das funções de confiança conforme Anexo IV dessa

Lei.
Art.4º - Os Anexos I, II, III e IV passam a fazer parte do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal

de Borda da Mata.
Art. 5º - Fica criada da Gratificação de Função de Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e

Processo Administrativo no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais).
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 19 de março de 2013.

 Proposição de Lei nº 012/2013
“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados os cargos de provimento em comissão discriminados no Anexo I e as funções de confiança

discriminadas no Anexo II ambos dessa Lei.
Art.2º - Ficam criados os níveis de vencimento dos cargos em comissão e gratificação das funções de confiança

conforme Anexo III dessa Lei.
Art.3º - Ficam definidas as atribuições dos cargos em comissão e das funções de confiança conforme Anexo IV dessa

Lei.
Art.4º - Os Anexos I, II, III e IV passam a fazer parte do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal

de Borda da Mata.
Art. 5º - Fica criada da Gratificação de Função de Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e

Processo Administrativo no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais).
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 19 de março de 2013.

Proposição de Lei nº 014/2013
“Dispõe sobre a isenção de cobrança de taxa de expedição do alvará para realização de Festas Religiosas

Tradicionais de Borda da Mata, e promovidas por entidades de cunho filantrópico.”
O Povo do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais por seus representantes legais aprova eu, em seu

nome sanciono o promulgo a seguinte lei:
Art. 1° - Fica isenta a cobrança da taxa de Expedição de Alvará para realização de eventos beneficentes  e Festas

Religiosas Tradicionais do Município de Borda da Mata.
Parágrafo Único – A isenção prevista no “caput” não desobriga do cumprimento das medidas legais previstas para

obtenção do Alvará e sua expedição.
Art. 2°- Para fazer jus à isenção os eventos deverão ser promovidos exclusivamente, pelas instituições Filantrópicas e

Religiosas do Município de Borda da Mata.
Art.3° -  Os eventos poderão ser realizados em local diverso da sede.
Art.4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 19 de Abril de 2013.

Proposição de Lei nº 015/2013
“Altera a Lei Municipal nº 624/1974 e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu,

Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Inclui o parágrafo único ao art. 1º da Lei Municipal nº 624/1974 com a seguinte redação:
Parágrafo Único. Os empresários poderão estabelecer indústria e comércio nesta cidade.”
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 19 de Abril de 2013.

Proposição de Lei nº 017/2013
“Da nome de rua no bairro que menciona e da outras providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona a

seguinte Lei:
Art. 1°. Passa a denominar-se Rua José Rezende a antiga rua ‘A’ localizada no loteamento do Cerineu no distrito do

Sertãozinho.
Art. 2°. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 07 de maio de 2013.

HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Secretaria Municipal de Educação de Senador José
 Bento adquire 305 novos livros  para a Biblioteca

A Secretaria Municipal de Educação e
Prefei tura de Senador José Bento
adquir iram novos l ivros para
modernização das bibliotecas das
Escolas Municipais “Presidente
Tancredo de Almeida Neves” e
“Professora Maria da Costa Ferreira”  Foi
acrescentada a biblioteca no dia 10 de
junho, 305 livros as bibliotecas infantis
das escolas municipais. Na aquisição
foram investidos R$ 3.896,00 para
contribuir com a qualidade do ensino
oferecido às crianças do Município. A
aqu isição dos l ivros faz parte do
Programa Nacional de Assistência ao
Ensino (PNAE). Segundo o prefeito,
Flávio de Souza Pinto, o investimento
na educação é muito importante para o
ensino  e completou dizendo, que
enquanto estiver na administração, não
medirá esforços para propiciar uma
educação de qualidade para os alunos

do município. De acordo com o Diretor
da Escola, Ednaldo Josmar da Silva, o
aumento do acervo das bibliotecas
enriquece o conhecimento dos
estudantes. “São livros divertidos, de

diversos modelos, que despertam a
curiosidade das crianças e incentivam o
hábito da leitura, formando cidadãos
mais cr íticos e pro fissionais
qualificados”.

Entrega dos livros em Senador José Bento

Produtores de Café de Senador
José Bento participam da
Expocafé em Três Pontas

Com o apoio da Prefeitura de Senador
José Bento, que forneceu o transporte,
produtores de café do  município
participaram, no dia 13 de junho, da
Expocafé em Três Pontas.

Segundo o Engenheiro Agrônomo
Municipal, Carlos Wessel,  na ocasião
eles puderam tomar conhecimento das

novas tecnologias em máqu inas e
serviços e os produtores agradecem o
apoio do prefeito Flávio de Souza Pinto
que “na minha administração, todas as
áreas merecem atenção especial e a zona
rural também ganham benefícios
importantes para o desenvolvimento de
nosso município”.

Produtores de
Senador José

Bento na
Expocafé de
Três Pontas
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Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
Musculação e Alongamentos com bolas.

Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ

 HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

ACADEMIA JL

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

Motoristas do transporte
escolar da Prefeitura de

Senador José Bento participam
de curso de aperfeiçoamento

Aconteceu no dia 08 de junho, a
primeira aula do curso de aperfeiçoamento
de transporte coletivo e escolar para os
motoristas da Prefeitura de Senador José
Bento. O curso foi ministrado pelo
orientador Diego do SEST SENAC. Esta

orientação é exigida pelo o DR e DNIT.
De acordo com o  Secretário de
Transporte, Nei Leandro, “o curso é de
grande importância para todos os
motoristas e a capacitação é sempre fun-
damental, estamos muito satisfeitos”.

Motoristas que participaram do Curso de Aperfeiçoamento

Falece Dasísio Domingues dos
Santos, ex-prefeito e ex-

vereador de Senador José Bento
Senador José Bento se entristeceu no

dia 19 de junho. Faleceu neste dia, o
senhor Dasísio Domingues dos Santos,
homem querido e respeitado no
município, pois foi prefeito e vereador
do município, participando ativamente da
história de  Senador José Bento.

Seu velório foi na Câmara Municipal e
uma multidão acompanhou seu
sepultamento, prestando-lhe uma última
homenagem. Sua neta, Tathiane do
Couto, também fez uma boni ta
homenagem para o seu avô. Confira as
suas palavras:

“Hoje uma parte de mim, foi embora
com você Vovô.

As palavras faltam nesses momentos.
O que pode ser dito que teria o poder de
sanar tamanha dor, de curar tamanha
saudade?

Meu pensamento se volta para Deus
para agradecer o privilégio Dele ter me
proporcionado viver como sua neta/filha
e de dividir minha vida com você por 22
anos. Quantas histórias, quanta
dedicação, quanto cuidado!! Quanto
amor e orgulho tenho de ti Sr. Dasísio !

O que ficou está gravado para sempre
no meu coração e na minha memória. Não
só minha, como também na de tantas
pessoas que te amam, te admiram e
homenageiam nesse momento e para
sempre . Não existe forma mais generosa
e bonita de se eternizar um sentimento
do que ver tanto carinho e consideração
pelo homem maravilhoso que tenho tanto
orgulho. Tínhamos tantos planos né
vovô!? Mas saiba que aqui farei tudo o
que conversamos pela última vez ...

Obrigada por tudo que você fez por
mim e por todos, por toda dedicação, por
ser meu melhor amigo, por ser meu eterno
paizinho velhinho!

Como você me disse da última vez que
nos falamos, sei que tenho sua proteção
e que mais do que nunca rezara por mim.
Eu também vou sempre saber que a
estrela mais linda, o anjo mais lindo estará
olhando por mim. Vou te amar para
sempre, sempre…

Pode deixar que aqui a vovó será muito
bem cuidada e amada como você a amou
divinamente e lindamente !”

Da sua “neta veia” : Thatiane Couto

Dasísio
Domingues dos
Santos
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Teatro “ A ovelha rosa da Dona Rosa”

Um bate papo antes da dança

Apresentação dos Trovadores Alunas dançando

Mesa maravilhosa de gostosuras! Dança do Balão

 Apresentação da “Dança da Peneira”

Diretora Lu Rosa, as merendeiras
 Ivone e Ivanilda e os pais

Professora Rosana, Supervisora Sandra,
Professora Verany e Andréa e os alunos.

As Escolas Municipais de Tocos
do Moji em clima de Festa Junina

A Rede Escolar de Tocos do Moji iniciou as comemorações de Festa
Junina na Escola Municipal Presidente Kennedy no Bairro do Paredes. A
festa contou com a presença da Diretora Municipal Lu Rosa, da
Supervisora Sandra Tereza e o responsável do Departamento de Cultura,
Márcio Flausino. Com a presença dos pais e professores as crianças
fizeram apresentações de Teatro, Danças e Trovas. A professora Rosana
iniciou as apresentações ressaltando o trabalho do Projeto Educacional
“Resgatando Valores”. Após as apresentações todos se deliciaram com
uma linda mesa de comes e bebes feita com a participação das mães e
com as brincadeiras típicas. A Diretora Lu Rosa agradeceu o empenho e
a participação de todos, que tão bem realizaram a linda festa e enfatizou
a importância da família junto à escola, tornando a escola uma extensão
de suas casas.

Lu Rosa - Diretora Municipal Educação

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

OAB/MG 134.036
Tel.:(35)3445-2729

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Nova frota de ônibus escolares
adquirida pela Prefeitura de
Borda da Mata está completa

A Prefeitura de Borda da Mata adquiriu
quatro ônibus escolares para reforçar a
frota da Rede Municipal de Educação.
São dois ônibus de 59 lugares adaptados
para portadores de deficiência física e

do is de 23  lugares. O recurso  é
proveniente de Emenda Parlamentar do
Deputado Federal Odair Cunha/PT. A
compra totalizou R$ 874 mil. Os ônibus
foram entregues em junho de 2013.

Quatro
ônibus
novos
para o
transporte
escolar

Estradas rurais de Borda da
Mata recebem manutenção

A manutenção das estradas rurais é
constante em Borda da Mata para manter
a qualidade de vida dos moradores da
zona ru ral . De acordo com o
Departamento de Obras, vários trechos
estão  recebendo  patro lamento  e

cascalhamento.
Como é o caso do Bairro das Almas,

estrada que l iga Borda da Mata a
Congonhal. Os bairros Campo, Boa Vista
e Descalvado também estão recebendo
manutenção das máquinas da Prefeitura.

Estrada do Bairro das Almas

Crianças se divertem com danças,
brincadeiras e comidas típicas na Festa
Junina do Cemei em Borda da Mata

Na tarde de sábado do dia 22/06, as
crianças do Cemei Professora Ana Maria
Cabral do Santos de Borda da Mata se
caracterizaram para as apresentações na
escola. Todos os pequenos participaram
das danças típicas da comemoração. As
pro fessoras Wânia Maria Rezende
Machado e Maria Lázara da Silva e a
Guardinha Mirim da Creche, Rafaely
Santos apresentaram a peça teatral Tião

  e Tiana.
No cardápio teve pipoca, canjiquinha,

arroz doce, pizza, esfirra, pastel e até fon-
due de chocolate. Houve sorteio de
vários prêmios e parquinho para as
crianças. A cama elástica foi cedida pela
avó da aluna Giovana, a Marli Reis. O
pai do aluno Mateus, Cristiano Verne,
fez a locução do bingo  e dava as
informações do jogo do Brasil x Itália que

acontecia simultaneamente à festa. Para
o fondue, Amanda e Giovana Brandão
doaram os ingredientes e ajudaram no
preparo.

A direção do Cemei agradece a todos
que compareceram, aos pais que
contribuíram, aos doadores de prendas,
aos funcionários e professores, ao
Departamento de Educação e de Obras
que trabalharam para a realização da festa.

Festa Junina no CEMEI

Anuncie no Tribuna Popular

Festa Junina da EMBBC
 em Borda da Mata reúne

cerca de 700 pessoas
Com clima muito familiar, a festa

junina da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra reuniu alunos,
pro fesso res, pais, funcionários e
comunidade no dia 15/06. De acordo
com o diretor da escola Antônio Carlos
Rezende, foram consumidos 1.000
pasteis, 600 coxinhas, 250 canjicadas,
300 porções de arroz doce, 300 porções
de caldo de feijão e 200 porções de fon-
due de chocolate com morango.

A festa fo i animada pelas
apresentações de todas as turmas da

escola. No total foram seis números
de dança. Além de bingo de prendas
e o prêmio principal de um notebook
e as brincadeiras da pescaria e boca
do palhaço.

Os  pr o fe sso r es da EMB BC
agr adec em ao  Departam ento  de
Educaç ão ,  ao  Depart ame nto  de
obras,  a Po l í cia  Mil i ta r,  a os
doadores de prendas, aos pais e
funcionários que colaboraram na
festa pelo empenho para a realização
do evento.

Festa Junina da
Escola Benedita
Braga Cobra

A Prefeitura de Borda da Mata foi
credenciada no  Laborató rio  Re-
gi onal  de Pr ó t es e De nt ár ia  do
Mini stér io  da Saúde , o  qua l  dá
continu idade ao  programa pioneiro
do município “Prótese para Todos”.

O atendimento  odonto lógico aos
pacientes que precisam de prótese

Borda da Mata é credenciada
em programa de prótese

dentária do Ministério da Saúde
que foi  implantado  no  município
no  iníci o  da  gest ão  20 09 /2 012
c o m  r e c u r s os  p r ó pr i o s ,  ago r a
passa a ser  real izado  po r meio  de
convênio  com o  Governo  Federal .
B o r da  da  Ma t a  é  p i o ne i r a  e
r ef e r ênc ia  em  O do n to l og i a  na
região .

“A cada dia que vivo, mais me convenço
de que o desperdício da vida está no
amor que não damos, nas forças que

 não usamos, na prudência egoísta que
 nada arrisca e que, esquivando-nos

do sofrimento, perdemos
também a felicidade.”

(Carlos Drummond de Andrade)
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Professores de 32 municípios participam de Encontro
s o b r e  E d u c a ç ã o  I n f a n t i l  e m  B o r d a  d a  M a t a

Confira os principais
momentos do Encontro

sobre Educação Infantil:

Anuncie no Jornal Tribuna Popular

Cerca de 140 educadores de 32
municípios do Sul de Minas Gerais
participaram nos dias 18 e 19 de junho
do 9º Encontro do Grupo de Estudos
Proinfância – Pólo Guaxupé em Borda da
Mata, no qual discutiram os temas
“Avaliação na (da) Educação Infantil” e
“A formação do profissional da Educação
Infantil”.

Na abertura do evento, a diretora do
Departamento de Educação, Gláucia
Brandão  Gui lherme, enfatizou a
importância de falar sobre a Educação
para sempre obter resultados melhores.
Para receber os participantes de forma
lúdica, as professoras da rede municipal
prepararam danças infantis e divertidas
para apresentação. As músicas foram
cantadas pela Guardinha-Mirim da
Creche Madre Tereza de Saldanha,
Rafaely Santos, acompanhada por Paulo
Vitor, no violão.

No primeiro dia, a professora Lidiane
Giranda Kelmer Mateus, do Name/Per-
son palestrou sobre a avaliação na
Educação e da Educação Infantil. Em
seguida, a professora mestre Melissa
Salaro Bresci, do IFSULDEMINAS –
Campus Inconfidentes, falou sobre a
importância da formação do profissional
da Educação Infantil. As professoras da
Rede Municipal de Borda da Mata, Izabel
Amélia, Michely Lupércia, Adriana
Trombetoni e Maria Cecília, além da
supervisora do Cemei Rosana Cristina
da Silva Scavone e a coordenadora da
Creche e Cemei, Rosemary Cardoso
falaram sobre suas experiências em sala
de aula. O evento foi encerrado com o
tema “Avaliação Psicológica” com o
psicólogo da Apae do município Luiz
Gustavo Pardo Oliveira.

O evento continuou no dia 19/06 com
a professora mestre Fabiana Maria
Roque Chaves do IFSULDEMINAS –
Campus Inconfidentes que falou sobre
a escola Reggio Emilia, cidade de 170 mil
habitantes localizada ao norte da Itália e
é conhecida no mundo todo por sua
excelência na educação infantil. Na
sequência, uma mesa redonda foi
formada pela professora da Rede Mu-
nicipal de Guaxupé, Luciene Alves Silva
Godoi, pela coordenadora da Creche e
Cemei de Borda da Mata, Rosemary
Cardoso, diretora do Departamento de
Educação, Gláucia Brandão Guilherme,
pela supervisora pedagógica da Rede
Municipal de Borda da Mata e Pouso
Alegre, Cleide Moreira Nunes, pela
coordenadora da pós-graduação em
Educação Infantil do IFSULDEMINAS,

pela professora do IFSULDEMINAS,
Fabiana Roque Chaves e pelo psicólogo
da Apae, Luiz Gustavo  Prado  de
Oliveira. O debate sobre “A formação
do professor como mola mestra da
melhoria da qualidade al iada à
avaliação do desenvolvimento das
crianças na Educação Infantil” foi
mediada pela coordenadora SME
Guaxupé/UNIGEG, Crist ina Lúcia
Calicchio Gonçalves Cruvinel.

No período da tarde, as educadoras
visitaram a Escola Municipal Antônio
Marques da Silva e o Cemei Professora
Ana Cabral dos Santos. De volta ao
local do evento, as professoras Ariane
Suelen Pereira, Elaine Machado Souza
Simões, Cristina da Silva e Viviani
Raimunda da Silva fizeram relatos de
experiências de projetos

desenvolvidos nas respectivas escolas
em que atuam. De acordo  com as
educadoras de Monte Sião “os relatos
de experiência são os pontos altos do
Encontro, onde observamos que é
possível fazer a diferença.” Para
Claudete e Eliane de Camanducaia “as
visi tas às esco las i lu straram
perfeitamente a veracidade dos relatos
de experiências”.

Para a di reto ra pedagógica de
Educação Infantil de Barroso, Natália
Moreira Brandão, “o Encontro foi muito
enriquecedor, esclarecedor e motivador.
As palestras foram de altíssimo nível e
nem é preciso citar a simpatia do povo
de Borda da Mata que acolheu a todos
com braços abertos demonstrando
como a Educação do município se
destaca, com certeza na região”.

Rua Sebastião de Freitas
em Borda da Mata

 recebe nova iluminação
Em junho de 2013, a Rua Sebastião de

Freitas recebeu novas luminárias, os
postes receberam hastes mais longas para

maior alcance, as lâmpadas são mais claras
e econômicas.

A iluminação pública em Borda da Mata
já recebeu investimento de mais de R$ 110

mil em substituição de
luminárias.

A Prefeitura de Borda
da Mata informa que se
houver luminárias
queimadas na rua onde o
cidadão reside, este pode
fazer um pro toco lo  na
recepção da Prefeitura
para que as providências
sejam tomadas para a
subst i tu ição das
lâmpadas com defeito.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223


